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țărănimii cooperatiste, lucrătorilor 
din întreprinderile agricole de stat, 

mecanizatorilor șl specialiștilor, tuturor 
oamenilor muncii din agricultură 
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CONGRESUL

Documentele Congresului al Xll-lea al partidului 
în dezbaterea întregului popor

Gîndirea și acțiunea muncitorească înaintată, 
la baza înfăptuirii programului de mecanizare

Cu planul pe 10 
luni îndeplinit 
sectorul xi —
INVESTIȚII AL 
I.M. PETRILA

Cu o depășire valorică 
a sarcinilor de la înce
putul anului de peste 1,5 
milioane lei, sectorul XI
— investiții al I'M. 
Petrila a realizat preve
derile Pe întregul an. 
Totodată, este îndeplinit 
planul lucrărilor de des
chideri ce. revine colecti
vului de aici pe zece 
luni, jn expresie fizică
— cu 125 ml avansare 
suplimentară. Cele patru 
brigăzi de înaintare ale 
sectorului — conduse, de 
Vasile Pavel, Constantin 
Borș, Uie Graure . și 
Francisc Barabaș — 
și-au depășit lună de lu
nă propriile sarcini, con
tribuind astfel la succe
sele întregului colectiv'.

ȘANTIERUL PETRILA

AL I.C.M.M.

Un alt colectiv 
muncă din același oraș 
— un colectiv de cons
tructori, cel al Șantieru
lui nr. 1 al I.C.M.M. — 
a îndeplinit, de aseme
nea, pînă la această da
tă, planul pe primele 10 
luni ale anului. Valoarea 

’investițiilor realizate su
plimentar pînă acum de 
către vrednicele formații 
de constructori ale șan
tierului se ridică la pes
te 400 000 lei, materiali-' 
zate îndeosebi în avan
suri față de grafice la °- 
biectivele în execuție de 
la noua preparație din 
Petrila. Planul punerilor 
în funcțiune al șantieru
lui este, de asemenea, în
deplinit.

Ne aflam ieri dimineața în secția mașini de a- 
bataj și prototipuri a I.U.M, Petroșani, în atelierul nr. 
2 combine. Sarcinile ce revin colectivului in anul 1980 
și în viitorul cincinal pe linia îndeplinirii programului 
de mecanizare a întreprinderilor miniere din Valea 
Jiului sînt cunoscute. Se acționează cu răspundere 
muncitorească pentru asimilarea noilor tipuri de uti
laje, adecvate condițiilor de zăcămînt din minele noas
tre. pentru ridicarea' continuă a performanței lor, 

astfel incit să contribuie efectiv la creșterea produc
ției de cărbune.

Intr-o atmosferă efervescentă de lucru, discuția 
purtată cu muncitorii a reliefat adeziunea lor depli
nă față de Documentele programatice ale Congresului 
al Xll-lea a) partidului supuse dezbaterii întregului 

popor, angajarea puternică a colectivului pentru a 
întîmpina marele forum al comuniștilor cu noi și im
portante realizări.

ție profesională, pentru că 
ni s-au încredințat aseme
nea sarcini importante".

• ION BUTUCEA, lăcă
tuș : „Documentele de 
partid pun pe prim plan 
problema ridicării calității 
produselor și creșterii efi
cienței întregii activități e- 
con ornice. De aceea o im
portanță deosebită o acor
dăm - debitării' corecte . a 
materialului, conform dese
nelor, folosind șabloanele 
tip, ceea ce permite să 
obținem economii impor
tante de metal, valorifica
rea superioară a materiilor 
prime și energiei. Acestea 
sînt de altfel sarcini pe ca-

• VIOREL BUZA, lăcă
tuș, șef de brigadă : „Am 
reținut din documentele 
Congresului al Xll-lea al 
partidului necesitatea ridi
cării continue a calității 
muncii noastre. în pre
zent lucrăm la trans
portorul CA-2, prima lu
crare de acest gen făcu
tă la noi în țară. Pînă în

prezent acest tip de trans
portor era importat, cos- 
tînd bani grei, în valută. 
Astăzi, datorită gîndirii 
creatoare a colectivului nos
tru, acesf transportor de 
mare .utilitate în abatajele 
minelor din Valea Jiului se 
fabrică în întreprinderea 
noastră Este o mare bucu
rie pentru noi, o satisfac-

re le-am desprins din docu
mentele Congresului al 
Xll-lea, pdntru accelerarea 
ritmului de dezvoltare a ță
rii".

• DUMITRU GAGEANU, 
lăcătuș : „Introducerea teh
nicii noi, mecanizarea și 
automatizarea principalelor

Valeriu COANDRAS

(Continuare în pag. a 2-a)

Dragi tovarăși,
cu prilejul sărbătoririi 

„Zilei recoltei” doresc ca în 
numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de 
Stat și al guvernului, pre
cum și în numele meu per
sonal, să adresez harnicei 
noastre țărănimi, lucrători
lor din întreprinderile a- 
gricole de stat, mecaniza
torilor și specialiștilor a- 
gricoli, ■ tuturor oamenilor 

i muncii, din agricultură, ce
le mai calde . felicitări 
împreună cu urarea de noi 
și cit mai mari succese în 
activitatea viitoare.

„Ziua recoltei” ■— pe ca
re în acest an o sărbăto
rim prin muncă, prin in
tensificarea e l'ortu rilor 
pentru încheierea cît mai 
grabnică a tuturor lucră
rilor campaniei agricole de 
toamnă — prilejuiește tre
cerea îți revistă a activită
ții desfășurate in acest an 
în agricultură, a rezultate
lor obținute de oamenii 
muncii de la sate. Se poa
te aprecia că, deși condi
țiile climatice nu au fost 
din cele mai favorabile, 
recoltele obținute în acest 
an sînt bune. După datele 
pe care le avem, se esti
mează ca recolta de cereale

să însumeze 19 500 000 —■ 
20 000 000 tone — superioa
ră celei obținute anul tre
cut. îndeosebi, avem re
zultate bune la porumb — 
unde s-a obținut cea mai 
mare producție din istoria 
țării —, la p lan te tehnice, 
legume, fructe și struguri. 
De asemenea, în zootehnie 
s-au obținut sporuri însem
nate la producția de car
ne și alte produse. Produc
ția agricolă realizată în a- 
eest an ne dă posibilitatea 
să asigurăm aprovizionarea 
în bune condiții a populației 
cu produse agroalimentare, 
satisfacerea necesităților de 
materii prime agricole ale 
economiei naționale, pre
cum și unele disponibilități 
pentru export.

Doresc să remarc îndeo
sebi rezultatele bune obți
nute de județele Vrancea, 
Argeș, Prahova, .care se si 
tuează pe locuri fruntașe 
in întrecerea pentru recol
te bogate din acest an și 
să le felicit călduros pen
tru realizările lor. ,

Folosesc, de asemenea, 
acest prilej pentru a feli
cita din toată inima clasa 
noastră muncitoare — cla-

(Conlinuare în pag. a 4-a)

Lămpile, cu care mi
nerii Lupeniului își lu
minează calea în sub
teran, sînt pregătite cu 
multă atenție de mun
citoarele de la lămpărie.

OBIECTIVUL CARE NE MOBILIZEAZĂ
realizarea

• In ultimele două 
luni; 4 000 tone de 
cărbune in plus față 
de plan.

• De la nerealiza- 
rea productivității 
muncii pe sector, în 
luna iunie, la depăși
rea aceluiași indica
tor, în septembrie, cu 
peste 200 kg / post; 
calea utilizată: creș
terea lunară cu peste 
400 posturi a plasării 
în abataje.

• Realizările
luna octombrie - LA 
NIVELUL PREVEDERI
LOR PENTRU 1980I

din

integrală a sarcinilor anuale
în efortul întregului co

lectiv al I.M. Aninoasa 
pentru recuperarea restan
țelor la producția fizică de 
cărbune, minerii, inginerii 
și tehnicienii sectorului V

primele opt luni ale anului.
Saltul calitativ înregis

trat în realizarea sarcinilor 
ecpnomico-productive de 
către colectivul nostru este 
reflectat și prin alte ele-

Din experiența sectorului V al I.M. Aninoasa

- s-au mobilizat in ultimele 
luni din toate puterile. în 
luna septembrie am reușit 
să depășim prevederile cu 
2831 tone de cărbune, iar 
in luna octombrie am ex
tras peste plan, la zi 1422 
tone de cărbune. Am 
perat astfel, în mai puțin 
de două luni, peste 
tone de cărbune din
6 000 cite aveam restanță în

mente comparative și indi
catori de plan la care vom 
face apel. De pildă, în in
tervalul dintre luna iunie 
a.c., cînd nu am reușit să 
ne realizăm planul, și luna 
septembrie realizările zilni-

ce au crescut cu peste 200 de 
tone pe zi, diferența între 
extracțiile lunare fiind de 
aproape 5 000 tone cărbu
ne. Să consemnăm în a- 
cesf sens, ca un fapt deose
bit de semnificativ, că 

extracția zilnică în luna oc
tombrie se situează la ni
velul prevederilor medii 
ale anului 1980.

Ing. Petru HER, 
șeful sectorului V al 

I.M. Aninoasa

(Continuare in pag. a 2-a)
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La S.S.H. Vulcan, brigada <’ 
Alexandru Antal verifică funcționarea

de montaj A.C.II. 40/300 'condusă de comunistul 
u agregatului de curînd montat.

Foto: Șt. NEMECSEK

Se știe foarte bine că 
orieîte planuri am face, 
orieîte măsuri am scrie 
în el«, dacă acestea nu 
sînt rezolvate, eficiența 
lor este egală cu zero. A- 
proape toți am avut pri
lejui să participăm în 
această perioadă la so
luționarea unor probleme 
importante cu care se 
confruntă întreprinderile 
din municipiul 
Să vedem diferiți 
angajîndu-se să 
rezultate tot mai 
în condiții de înaltă efi
ciență. Să ascultăm pro
puneri concrete menite să 
îmbunătățească lucrurile 
într-un anumit domeniu 
sau sferă de activitate.

De fiecare dată am 
consemnat cu plăcere ho- 
tărîrea unanimă, angaja
rea plenară de a face 
mai mult pentru societa-

nostru., 
oameni 
obțină 
bune,

vorbă și faptă
pe hîrție, sînt. doar pen
tru. a răraîne la dosar, ca 
să justifice respectarea u- 
nei indicații stricte.

N-am scris numele a- 
cestui colectiv în aparen
ța că oamenii lui se vor 
recunoaște și își vor re- 
analiza în mod lucid si
tuația, hotărindu-se care 
dintre măsuri să le solu
ționeze întîi și care pe 
urmă. Dai- de aici se 

o concluzie: 
că trebuie să dovedim 
răspundere maximă pen
tru a realiza ceea ce 
ne-am propus. Altfel, in
tențiile bune, vorbele ne
urmate de fapte, nu sînt 
altceva decît, autoamăgi- 
re, cuvinte goale. O ase
menea unitate, indestruc
tibilă între vorbă și fap
tă, este absolut necesară.

te și în același timp pen
tru om. De a se produce 
saltul calitativ, care în 
unele colective de muncă 
este de multă vreme aș-

ml -uiv

teptat. Ne-a fost dat să 
vedem — părere pe care 
o mai păstrăm și astăzi
— că totul a fost primit desprinde 

că angaja- 
fost vorbe 
de dragul
Dar...
s-a născut

00 W
JHp

cu răspundere, 
mentele n-au 
goale, spuse 
de a fi spuse.

Acest „dar" 
în mijlocul unui colectiv, 
unde mă aflam recent, ai 
cărui oameni, „nu știu de 
ce să se apuce întîi și 
întîi...“ Adică acei oa
meni care încă mai cred 
că măsurile pe care, le-au 
stabilit, suportate generos O. VALERIU

i



Steagul roșu

Acționăm ferm pentru a întîmpina 
Congresul partidului cu rezultate pe măsura 

tradițiilor colectivului
Luna septembrie a fost 

prima lună a anului 1979 
în care, după mulți ani de 
realizare ritmică a planu
lui de producție, I.M. Pa- 
roșeni a înregistrat nerea- 
lizarea indicatorului. la 
producția fizică de cărbu
ne. Condiții deosebite, 
create de. tectonica zacă* 

-.puntului, interceptarea u- 
nor falii de amplitudine 
importantă, situații care nu 
au putut fi cunoscute di
nainte. au determinat a- 
ceastă răniî- 
nere în urmă 
pe luna sep
tembrie. ca de 
altfel și ne-

ind plinirea
pl inului pe luna octombrie.

Adunările generale și 
conferința de dare de sea
nță și alegeri, desfășurate 
recent, au scos în evi
dență in afara cauzelor a- 
înintlte, și neajunsurile și 
deficiențele manifestate în 
activitatea noastră, identi- 
ficînd pe această bază căi
le de acțiuni? in vederea 
redresării producției. Noi
le organe alese au la în
demână analizele prilejuite 
<lc adunările generale, pre- 

. cum și hotărîrile adoptate 
în cadrul acestora, sarcina 
lor fiind acea de a urmări 
transpunerea lor in viață, 
mobilizarea permanentă și 
în ir-b măsură mai mare a 
comuniștilor, a tuturor oa- 
inenilor muncii la realiza
rea unor productivități 
snorite și a unei producții 
ritmice.

Pornind de 1» numeroase
le propuneri ale oaîhenilor 
muncii, organul nostru de 
partid a trecut la analiza
rea modului cum este și 
cum trebuie asigurată linia 
de front, plasarea cores
punzătoare a locurilor de 
muncă și întărirea ordinii 
și disciplinei — probleme 
cu care încă se mai con
fruntă colectivele de mun
că din cadrul sectoarelor 
de producție și a căror re
zolvare este în atenția noi
lor organe alese. In ce 
privește linia de front, pro
gramele întocmite de con
ducerile tehnice ale sectoa
relor (reînceperea activită
ții în panou’ <ț. stratul 13,

sectorul II, 
gătirii panoului 6. stratul 
13, blocul VI, sectorul I) 
au fost însușite de birou
rile organizațiilor de bază 
și aduse ia cunoștința mem
brilor de partid, a forma
țiilor de lucru implicate 
direct în realizarea lor, a 
formațiilor de deservire. A- 
ceste formații au fost mo
bilizate pentru a se îns
crie cu lucrările de pregă
tire și echipare în terme
nele stabilite. Termenele

urgentarea pre-

ȘÎ

Nolle organe de partid la lucru

vor fi respectate, în așa fel 
încît înainte de 1 noiem
brie panoul 6 din stratul 
13 blocul III va fi repus în 
funcțiune, iar panoul 6 din 
stratul 13 blocul VI, echi
pat cu complex mecanizat, 
va intra în exploatare îna
inte de ieșirea Win funcție 
a panoului 4, stratul' 13, 
blocul VI, a cărui capaci
tatea urmează să o înlocu
iască.

O importantă rezervă a- 
supra căreia s-a insistat cu 
ocazia adunărilor genera
le și a conferinței o consti
tuie ordinea și disciplina. 
Munca politică de la om 
la om desfășurată de noile 
organe pune accentul pe 
respectarea disciplinei teh
nologice la toate locurile 
de muncă, ținînd seama că 
o serie de întreruperi în 
procesul de producție au 
fost determinate de neres- 
peetarea instrucțiunilor de 
lucru. Ca urmare a inten
sificării muncii politice, în 
ultima perioadă nu au mai 
fost înregistrate avarii, în
treruperi în producție ȘÎ 
alte evenimente cauza te de 
nerespectafea tehnologiei. 
Este evident că paralel cu 
aceste acțiuni este necesa
ră intensificarea preocupă
rilor pentru aprovizionarea 
tehnico-materială a locu
rilor de muncă, ținînd sea
ma și de faptul că uneori 
abaterile de la tehnologie 
au fost favorizate, între al
tele. de lipsa unor mate
riale și piese de schimb la 
fronturile abatajelor.

Indicele de folosire 
timpului de lucru nu 
situat Ia un nivel cores
punzător, fapt ce a deter
minat greutăți în plasarea 
locurilor de muncă. Acest 
indice a fost influențat ne
gativ de numărul destul de 
mare de absențe nemoti
vate, învoiri și zile de 
capacitate temporară 
muncă. întrucît datorită 
capacității temporare 
muncă absentează zilnic 
90—100 oameni, birourile 

organizațiilor 
de bază au 

mobilizat gru
pele sindicale 
să constituie 
colective care 

să facă vizite la domici
liul bolnavilor. îndrumîn- 
du-î să respecte cu stricte- 

prescripțiile medicale 
mai 

de
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Zilele trecute, & Grădinița nr. 2 cu program prelungit din Petroșani a avut 
loc un moment de neuitat : copii din grupa mijlocie au primit cravata de șoimi 
ai patriei. Foto : Ion EICIU

Înfăptuirea programului de mecanizare
(Uriuare din pag 1)

econo- 
sector 

pentru 
activi-

țe 
pentru refacerea cît 
grabnică â capacității 
muncă.

Cum acționăm în conti
nuare ? Planurile de . mun
că ale organizațiilor de ba
ză sînt axate pe sarcinile 
concrete, politice și 
mice, ale fiecărui 
sau loc de muncă 
redresarea întregi]
lăți de producție, astfel ca 
mina noastră să se înscrie 
pînă la Congresul al XlI- 
lea al partidului în rîndul 
întreprinderilor cu rezulta
te superioare în activitatea 
economică, potrivit tradi
ției colectivului.

Vasile NEMEȘ, 
secretarul comitetului

partid, I.M, Paroșeni
de i

operații constituie preocu
pări majore ale brigăzii 
din care fac parte. Execu
tăm o serie de repere noi, 
necuprinse pînă în prezent 
în nomenclatorul > nostru : 
transportoare cu plasă, do
zatoare celulare, descărcă- 
tor de brichete ele ■— pro
totipuri care necesită uni
rea tuturor eforturilor de 
gîndire și acțiune ale oa
menilor din secția noastră. 
Înțelegem că rjumai în a- 
eest mod, făeîndu-ne pe de
plin datoria, vom contribui 
la creșterea bunăstării ma
teriale și spirituale a în
tregului popor, la sporirea 
calității vieții noastre".

• ION AVRAM, maistru 
principal: „Avem tin plan 
lunar de 2 000 000 lei pro
ducție globală și tot atîta

producție marfă din care 
peste un milion la utilaje- 
prototipuri. Aceasta justifi
că atenția pe care o acor
dăm fabricării utilajelor 
prevăzute în programul 
prioritar de mecanizare a 
întreprinderilor miniere, 
promovării cu consecvență 
a noului, cerință imperioa
să a mersului nostru înain
te. Lună de lună, forma
țiile de lucru din cadrul 
atelierului nostru depășesc 
sarcinile de plan cu 10—15 
la sută, ca urmare a răs
punderii dovedite în mun
că. In cinstea Congresului 
al XlI-lea al partidului, 
răspunzînd grijii partidului 
și statului nostru, vom rea
liza două combine CA-1 și 
6 transportoare pentru 
combina CA-2“.

Alături de oamenii mun-

oii din Valea Jiului, cons
tructorii de mașini din a- 
telierul combine al I.U.M. 
Petroșani, însuflețiți de 
sarcinile mărețe ce le re
vin din documentele Con
gresului al XlI-lea al parti- 
lui. depun eforturi susținu
te pentru devansarea pla
nului de mecanizare. în 
scopul creșterii producției 
de cărbune în Valea Jiului. 
Aceasta dovedește o înaltă 
conștiință muncitorească, 
modul responsabil de acțiu- ~ 
ne a fiecărui om al muncii 
pentru aplicarea cu consec
vență în practică a cuceri
rilor științei și tehnicii, 
pentru înfăptuirea neabătu
tă a liniei politice generale 
a partidului, a prevederilor 
din documentele Congresu
lui al XlI-lea care conduc 
la creșterea nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

Controlul de aceea-i control să îndrepte 
lucrurile, nu doar să ie constate!

Deși în depozite mărfuri 
agro-alimentare se găsesc 
din abundență. în rețeaua 
de desfacere cu amănuntul, 
pe alocuri se întîlnesc go
luri. spr<- nemulțumirea 
cumpărătorilor, care se văd 
astfel nevoiți să apeleze la 
alte magazine, mai înde
părtate. Pornind de la a- 
oest fapt, cai’e ilustrează 
că există' loc pentru mai 
bine în ceea ce privește a- 
pro vizionarea ritmică 
gospodărirea fonduluț 
marfă, ani întreprins 
raid-anchetă pe urmele 
controalelor organelor 
merciale, prin citeVa 
gazine „Alimentara" 
orașele Văii Jiului.

Unitatea 277

dovedind
de cumpărător:. Marfa 
flata în depozitul de mină 
se găsește și în raioane la 
v în zare.
de

solicitudine față
a-

și
în registrul unic 

control sînț consemna-

lescu au semnalat, printre 
altele, același lucru cons
tatat și in 5 mai a,C., de că
tre o altă echipă de con
trol. Este vorba de „lipsa 
unor produse alimentare și 
a prețurilor la unele sorti
mente", O constatare, du
pă cite se vede, fără vreun 
efect, fără eficiență. La fel 
se dovedesc a fi și amenzi
le repetate date de repre
zentanți ai inspectoratului 
comercial pentru neutiliza- 
rea caselor de marcat, la

„Me
reu ni se blochează casele 
automate, se plînge resporf» 
sabila unității, Doina Mîr- 
za. Chiar azi s-a blocat în
că una. Le trimitem l.a re
parat, la A.R.U.C. Petro
șani sînt reparate, dar. Ia 
scurt timp, iar ni se blo
chează... Inspectorii cons
tată și...' aplică amenzile..." 

Din evidența înscrisă în 
condica de control reiese că 
sînt totuși cam rar con troa
lele. Echipele de control al 
oamenilor muncii au efec
tuat doar patru controale în 
acest an. Singura prezență 
periodică șe constată a fi 
cea a organelor de control 
sanitar. O situație asemă
nătoare întîlnim și la U- 
nitatea nr. 18 din Petroșani, 
în plin vad comercial, un
de ultima vizită a inspec
torilor comerciali și a con
troalelor a avut 
lupa trecută.

Concluzia care 
pune este însă că, 
asigurarea unei 
sporite a controalelor, pen
tru evitarea golurilor în a- 
provizionare, acestea tre
buie să-și facă mai des da
toria, în interesul cetățe
nilor. al creșterii ealitati- 

a nivelului comerțului 
Valea Jiului.

rătorilor, din inițiativa to
varășului Nicoiae. Florea, 
șeful unității, ouăle se vînd 
la autoservire preambala- 
te. cite 10 în pungi de 
plastic. Fără să vrem, ală
turăm observația că în u- 
nitățile similare din Petro
șani; Vulcan și Petrila se 
pierde timp cu vînzarea 
bucată eu bucată a ouă- 
lor...

La unitatea 277 răminem 
nedumeriți de un fapt 
greu de explicat : în cele 
aproape zece luni de la în- vînzare-cumpărare. 
cepului anului n-a trecut 
pe aici nici o comisie de con- 

muncii.
comisii sînt 

I.M.
Bărbăteni, 
Exploata- 
a cărbu- 
ocupă a-

a 
din

Realizarea
(Urmare din pag. 1)

de

Neipeș
Aceasta 
aportul

In atenția cursanți- 
lor de la Universi
tatea politică și de 
conducere, filiala 

Petroșani 
octombrie, 
sala mică 
cultură < 
are loc des-

Luni, 29 
ra 18, în

' Casei de
Petroșani 
i’hiderea noului an de 
învățămînt. Participă 
cursanții de la toate sec
țiile și grupele univer
sității.

Lupeni. Aici se poate reți
ne din capul locului spiri
tul gospodăresc. Bine ra
ională, folosind vînzarea 

■ modernă prin autoservire 
și cu plata direct la vîn- 
zător, unitatea este curat 
întreținută, e vizitată cu 
plăcere de cumpărători. 
Vînzătorii își fac datoria,

trol al oamenilor 
Or, astfel de 
constituite pe lingă 
Lupeni, I.M.

T.F.A. „Vîscoza' 
rea de preparare 
nelui,., Cu ce se 
ceste comisii ?

Vizităm Alimentara 44 
din Vulcan. Aici, ultima 
consemnare a controalelor 
oliștești poartă data de 17 
septembrie a.c. Ilie Diaco-

cel puțm o data pe lu- 
constațările echipelor 

de control sanitar și ale 
inspectoratelor comerciale 
municipal și județean. O 
notă bună pentru întregul 
personal al magazinului : 
în acest an nu s-a „acor
dat" nici o amendă con
travențională. Reținem și 
o preocupare lăudabilă 
pentru desfacerea operati
vă a mărfurilor. Venîndu- 
se în întâmpinarea cumpă- nu, Ioan Sima și Iile Ve-

Stanță autumnală.
Foto: Ion LEONARD

Productivitatea muncii 
realizată pe sector, ca in
dicator ce are puterea de 
a reflecta ceț maț convin
gător transformările calita
tive pe care le-am obținut, 
a sporit în perioada iunie 
— septembrie cu circa 700 
kg pe post, fiind superioa
ră în luna septembrie cu 
200 kg/post față de cea 
-planificată. Aceasta spune 
limpede că am folosit mai 
eficient efectivele de care 
dispunem — aproximativ 
aceleași, ca total, în lunile 
comparate — îndreptînd 
din lucrări auxiliare spre

fronturile productive peste 
400 de posturi.

De pe platforma realiză
rilor actuale, ne orientăm 
cu consecvență spre proble- 
mele-cheie, tehnice și or
ganizatorice, prin interme
diul cărora să^asigurăm în
deplinirea integrală a pla
nului pe acest an, respec
tiv recuperarea și a celor 
2 000 tone de cărbune res
tanță. Am depășit planul 
lucrărilor de pregătiri, de 
la începutul anului, cu pes
te 150 ml. Ca urinare, vom 
putea materializa acest 
deziderat, în primul rînd, 
prin creșterea capacităților 
de producție. Dispunem, de 
asemenea, de mari rezerve

luna viitoare, un program 
amplu de reprofilare a tu
turor căilor de transport.

Creșterile de producție 
pe care le-am realizat de 
la o lună la alta sînt deo
sebite. Aceasta dovedește 
capacitatea de mobilizare a 
colectivului nostru și dă 
temeinicie angajamentelor 
asumate de comuniștii din 
sector cu prilejul recentelor 
adunări generale de partid:

organizatorice pentru a 
mări producția. De exem
plu, nu toate brigăzile se 
situează ia nivelul rezulta
telor obținute de cele con
duse de Francisc 
sau Stan Rotaru, 
înseamnă că și
maiștrilor și al cadrelor in
ginerești la asigurarea u- 
nei asistențe tehnice pe 
schimburi trebuie să spo
rească, astfel încît ferigă- să recuperăm întreaga res- 
zile să dispună de o bună 
aprovizionare tehnico-ma
terială, iar utilajele 
transport — mecanizat in
tegral — să funcționeze fă
ră stagnări. Vom aplică, în 
același scop, începînd cu

tanță de cărbune care ne-a 
mjji rămas. Acesta ote o- 
biectivul nostru cel mai 
important spre care acțio
năm cu consecvență în în- 
tîmpinarea Congresului 
XlI-lea al partidului.

al

ve
în

loc... în

se îm- 
pentru 

efîciențe

Viorel STRAUȚ



Dintr-un singur neam (V) ji/te jjFjJ
> dată s-a relevat core rodot, mărturisește: (la diene) dintr-o comunitate - J
ițea cultului străină- traci și la geți)... „sînt de- tradițională. Cu aceșt pri- .

caz
Nu o 

ținui ta tea 
șilor de la daci și romani 
la români. Rolul larilor și 
penaților, ca zeități romane, 
întruchipînd generațiile an
terioare, îl au, în vremuri
le apropiate moșii și mo- 
șicii. La diferite ocazii — 
peste obiceiul păgîn stră
vechi, biserică ortodoxă a 
suprapus celebrarea unor 
sfinți, în amintirea lor se 
aduc ofrande, moșii de 
sfinții Ilie, Petru, Pavel, 
etc. erau pomeniți,, pentru 
a li se crea bucurii în via
ța „de dincolo". Tradițio
nal, 
sens
gul 
lean 
lor, 
a se

nou

„de dincolo", 
în acest 
este tîr- 
bucureș- 
ai Moși- 
prilej de 
face tot

odată comerț, 
produse ceramice. în jurul 
datei de 1 noiembrie, în di
verse locuri din țară se 
comemorează „Ziua morți- 
lor", cînd în locurile de 
veci se desfășoară adevăra
te ospețe colective. Cităm 
dintr-un cîntec al integrării 
„dalbului de pribeag" în 
rândul celor nior.ți : „Ș-aeo- 
lo la Vale / Este o casă 
mare, / Cu ferești la soa
re, / Ușa-n drumul mare, 
/ Strașină rotată, / Strîn- 
ge lumea toată. / Acolo că 
este / Mahalaua noastră^ 
/ Și-ți voi- mai ieși / Ti- 
neri și bătrîni, / Tot cete 
de fete. / Pilcuri de neves
te, / Să te uiți prin ei, / 
C-or fi și de-ai mei, / Ei 
cînd teor vedea / Bine 
le-a părea / Șj fe-or între
ba : / Datu-le-am ceva? / 
Bine să le spui, / Că noi 
le-am trimis / Lumini din 
stupini / Și flori din gră
dini. / Și iar să le spui, / 
Anume la toți, / Că noi 
i-așteptăm / Tot la zile 
mari, / Cu ulcele noi, / 
Cu străchini de lapte / Și 
cu turte calde ; / Cu paha
re pline. / Cum le părea 
bine ; / Cu haine spălate, 
/ La soare uscate, / Cu 
lacrimi udate". Ceremonia
lul de pomenire a mor- 
ților are rădăcini adînci în 
istoria neamului nostru. 
Geograful Pomponius Mela, 
în „Descrierea pământului" 
(a trăit pe la jumătatea 
primului secol al erei noas
tre), reluând de fapt pa- 
sagii din „Istoriile" lui He-

plînse nașterile și jeliți __ 
născuții.,, înmormântările 
sînt Prilej de sărbătoare și 
le cinstesc ca pe niște lu
cruri sfinte prin cînt și 
joc". _

Folcloriștii, antropologii 
și etnografii români au 
demonstrat Că relațiile spi
rituale de grup se desfă
șoară în structuri sociale 
bine conturate, bazate pe 
neam, în cadrul unor 
strînse relații de înrudire. 
Doi dintre ei, Mihai Pop și 
Pavel Ruxăndroiu, folclo-

le j se aduce adesea în dis
cuție problema moașei de - 
neam —• femeia cea mai în 
vîrstă, pricepută ca moașă 
în sens obstretic, dar și 
cunoscătoare a actelor ma
gice Și de prevestire a vi
itorului. Deprinderea

ii

1

•yț

mai ales cu riști de seamă din cadrul 
Universității bucureștene, 
consideră structura de 
neam ca nucleu de bază al 
vieții la români, încă din 
secolele de formare a po
porului nostru, ba chiar, a- 
dăugăm noi, moștenind tra
diția dacă. Astfel au fost 
posibile păstrarea unor o- 
biceiuri de familie legate 
de naștere, căsătorie sau 
moarte, modelul neamului 
fiind considerat ca „model 
al lumii", aplicat și în „re
lațiile imaginare ale lu
mii miturilor" sau în alte 
lumi îndepărtate, nevăzute. 
H.H. Stahl, studiind satul 
românesc devălmaș. alcă
tuit din țărani liberi ai 
obștilor patriarhale prefeu- 
dale (deci moștenitoare a- 
le tradițiilor daco-rpfhane) 
și apoi pe Cele constituite 
prin „adunătură" după în- 
feudare, demonstrează
că au ca teză de or
ganizare, pînă chiar in 
secolul nostru, neamul, cu 
toate încrengăturile lui. în 
acest sens, relațiile de 
finitate, înrudire 
sanguinitate sînt 
tale armonios de 
prin nășie, nașul 
șui (în unele 
sau inițiază trecerea 
vidului de la o stare la al
ia — prin botez sau cere
monialul de căsătorie. Ins
tituția de. înrudire, hășia, se 
moștenea, ca și consangvi
nitatea sau afinitatea, de
termină relațiile general 
— umane (economice, so
ciale, de ceremonial, cot i-

din 
starea prefîatală, deci in-, 

o 
misiune de mare însemnă
tate socială, pe care o în
deplinește. în unele zone 
din Oltenia, moșul, adică 
soțul moașei, cel mai bă- 
trîn bărbat din neam.

Neamul in-

Î
tră în obștea 
satului (în re
lații de con
ducere, folo
sire în comun 

a pășunilor, stînelor etc.) 
dar, ca și lumea, se 

menține într-o unitate ine
gală alcătuită din grupul 
celor în viață și morții săi. 
Toponimia ȘureanuluL în 
special seria toponimică 
daeo-romano-slavă Moșiei 
— Au șei — Bătrîna — Diu- 
diu — Fetița — Druglu 
etc. confirmă întocmai via
ța românilor în mari fami
lii (neamuri), confirmă însă 
și probele Pe care 
ministrează istoria, 
pologia și folclorul 
Legată de marile 
acum necunoscute, 
cilor, această serie topo
nimică oferă. încă -surprize 
de-a dreptul remarcabile.

Prof. Ion VULPE

tegrarea în neam, este
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• La mina Rogojelu 
a intrat în funcțiune cel 
de-al doilea complex me
canizat de abataj, ceea ce 
a condus la dublarea ca
pacității tinerei unități. 
In același timp. la Lu- 
poaia a crescut producti
vitatea fizică a muncii cu 
6 procente peste nivelul 
stabilit. în timp ce la Ur- 
dari viteza de avansare 
realizată pe complexul de 
abataj depășește de două 
ori cel mai ridicat indice 
înregistrat pînă în pre
zent în exploatările car
bonifere din. Gorj, Rezul
tate asemănătoare 
creșterea producție) 
productivității au 
obținute și în alte 
tați. Ca urmare, la 
Iul județului s-au extras 
de la începutul anului 13 
milioane tone cărbune, cu" 1310" 
o cincime mai mult decît 
în perioada corespunză
toare din anul 1978.

în 
și a 
fost 
uni-
nive-

dard", „Super Lux", „Sta
tion". Primele exemplare 
au fost prezentate la Expo
ziția realizărilor economiei 
naționale — „EREN 1979“, 

La noul model „Dacia

CADRAN
tehnico

nă Ia 100 km. De aseme
nea, caroseria are (o linie 
modernă. Varianta „Su
per Lux" dispune în plus, 
de radioreceptor, lunetă 
de dezaburire și spălător 
al parbrizului, oglindă zi- 
noapte, și alte amenajări 
care asigură un confort 
sporit.
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I
• în fermele zootehni

ce ale stațiunii pentru 
creșterea ovinelor de la 
Palas, funcționează, ex
perimental, o instalație 
eoliană pentru producerea 
energiei electrice. La o 
viteză a vântului de 8 me
tr j pe secundă aceasta 
acționează un generator 
electric care pune în miș
care pompele pentru ali
mentarea cu apă a anima
lelor aflate la pășunat. 
S-a calculat că într-o 
perioadă de pășunat a a- 
nimalelor această insta
lație poate produce 
25 000—30 000 kWh ener
gie electrică.

I
I
I
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I
it »■'

CRONICA RIMATA

iii cea BUJORESCU

le ad- 
an tro- 

nostru. 
mituri, 
ale da

re- 
de 

o 
oră, 

: 1,

• „Dacia 1310“ — au
toturismul anului 1980 va 
fi realizat de întreprinde
rea din Pitești în 
multe variante :

I Economii la... conștiință

I— berlină și brek 
cu cinci locuri, modifică
rile aduse de specialiști au 
creat posibilitatea de 
ducere a consumului 
carburant. Astfel, la 
viteză de 60 km pe < 
consumul va fi de 5,3 

mai iar la 80 km pe oră, aces- 
,Stan- ta atinge 6,3—6,6 1. benzi-

I 
I

1
I

a- 
pi’in con

cern ple- 
înrudirea 
Sau mo- 

zone) ajută 
indi-

E p i g
Spirit de observație

Privind pe geam, Gigei 
șopti :

— Prea mic în blugii 
lui de doc —

>— Mașina noastră era 
gri ?

...Că văd că, nu nu mai 
e, deloc.

rame
Atitudine

Ala micu îl filează
Și-1 pîrî ca să se știe.
— Mamă, tata iar 

fumează
...Fără ca să-mi dea și 

mie.

Mircea ANDRAS

In vacanța de vara, cer
cul de speologie „Emil Ra- 
coviță" de la institutul de 
mine Petroșani a desfășu
rat 0 rodnică activitate. Es
te de-ajuns de amintit fap
tul că membrii cercului 
condus de George Bălan 
au încheiat cu succes car- re al expediției în 
țările în zona carstică a 
văii RostoVeanu. care în
sumează 16 peșteri, dintre 
care 8 au fost recent des
coperite, catalogate cu nu
mere de ordine 2110 — 15, 
17, 18, 19, 20 ș.a.m.d. Toto
dată, este demnă de men
ționat și tabăra organizată 
în munții. Hârău. tabără de 
studiu 
siduu, 
boriri.

Nu 
speologi au mai adăugat 
încă o performanță la bo
gatul lor palmares, prin 
explorarea și cartarea re
lativă a avenului din f’oeni, 
acțiune la eare. au partici
pat Biro Arpad, Tiberiu 
Moldovan, Mihai Foltachp, 
Horvath Vilmoș și Ca- 
sian Filaret— .'„curată a- 
ventură", după cum s-a 
exprimat protagonistul 
principal al coboririj în 
aven. Tiberiu Moldovan.

și de antrenament a- 
ia cățărări și la co

demult, pasionați: 
mai

Așa se face că cei 5 spe- 
ologi s-au deplasat pînă în 
satul Blăjeni. în apropiere 
de Brad, punctul de pleca- 

care 
pentru prima oară au fo
losit troliul, greu de 120 
kg, cu un cablu lung de 
128 m și 'diametru de 6 mm. 
confecționat cu propriile 
resurse, și împovărați fireș
te de restul echipamentu
lui — 4 corturi, 2 corzi, 
cordelină. pitoane. bloca
tori, carabiniere, lămpi e- 
ie trice. lămpi cu carbid, 
cizme,: căști, centurj de si
guranță.

După prima noapte pe
trecută în cort, la Blăjeni, 
pe ploaie, ceață și vînt, e- 
chipa s-a mai deplasat 11 
km pînă în Valea Albă, 
după ce s-au debarasat de 
o parte a echipamentului, 
vale situată pe Crișul Alb, 
sub vîrful Strimte, de un
de au urcat pînă la satul 
Ticera. ultimul sat la li
mita județului Hunedoara. 
De la Ticera mai aveau 4 
km pînă ]a avenuul în ca
re „de 4 anj nu mai călca-

se nimeni", după cum 
mase un localnic.

Așadar, au ajuns la 
în a doua zi. Ja amiază, 
cărînd troliul și numai 
strictul necesar coborârii. 
Avenul este situat intr-o 
poiană fără copaci, pe-o ra
ză de 100 m ; de aici poar-

afir- dovan coboară pînă la sări
toare, semnaiizînd prin 

aven fluierături și smuneituri de 
coardă, după care pierde 
legătura cu suprafața. A- 
sigurat în coardă. pe pri
mii 28 m. Moldovan ob
servă calcare și conglome
rate, calcarele în parte fi-

lă și denumirea de Poeni, 
avînd o deschizătură circu
lară, cu diametrul de circa 

.JO m. Odată instalat tro
liul, ancorat în pitoane, s-a 
efectuat o testare prelimi
nară a Cablului, prin des
fășurarea pe toată lungi
mea sa, 128 in, după ca
re, Biro Arpad coboară 
primul cei 28 de m pînă la 
săritoare, asigurat în coar
dă și semnaiizînd prin flu
ierat, ca ulterior să se în
toarcă la suprafață și să 
cedeze coborirea lui Mol
dovan.

Deci, după recunoaștere, 
Biro rămîne la troliu, îm
preună eu ceilalți,

surate, în lumina îndoiel
nică a lămpii electrice. 
Concomitent cartează, aju
tat de busolă, suspendat în 
permanență pe cablul de 
oțel al troliului. Aproxir 
mativ la jumătatea avenu
lui observă un tunel mic, de 
1,50 m cu excentrite. Co- 

.boară apoi vertiginos pînă 
la fund — o lărgire a gro
tei cu aspect de cupolă, de 
unde este ușor vizibilă o 
continuare verticală și al
ta pe plan înclinat, pe care 
de altfel o va și urma, 
cu emoțiile primului om 
care pășește prin niște lo
curi necunoscute. Ajungînd

iar Mol- apoi pînă în dreptul unui

Iată cum fără de știre iarna-și intră-n dreptul său 
Toamna pleacă tiptil, tiptil de parcă i-ar părea rău 

Ică prin Petroșani trecut-a fără pastrama și must 
dovedind că în comerț sîntein cam lipsiți de... gust, 
că degeaba o grădină s-a mai pavoazat oleacă

I înăuntru s-a servit tot bere și „doi pe-o cracă"...
• Și fiindcă tot vine iarna, cu atitea dandanale 

în sfîrșit găsim la „Ilermes" ultimul tip de sandale 
Nn avem insă nevoie, cele vechi sînt reparate
La „Unirea" (de-astă vară, doar acum ne sînt predate). 

I‘e Paring deja-i zăpadă (se vede «i din oraș) 
IȘi de-acolo pînă la noi nu sînt decît cîțiva pași

Insă „baiul" cel mai mare rămîne tot cu eăldura 
Fiindcă-n unele centrale, a început harababura.

IStringeni tot din șifoniere, pardesie și paltoane 
Cîte-o mesadă veche, cuverturi, „alendeloane" 
și ne-acoperim cu ele să ne treacă dîrdîiala 
care stimulează nasul, tușea... răgușeala.
Dar pe cînd in blocul nostru tremurăm, cu mic, cu 

mare 
Și visăm (așa-e-n vise) vremea cu călduri și soare 
re ferestre se adună crini, mușcate, anemone 
Iar în centrala cutare fochistul, baciul Androne 
Stă rezemat intr-o rână fredonând Mama,Leone. 
N-avem nimic eu centrala, o spunem cu bună știință 
Ce avem, avem cu baciul care nesupravegheat 
iși cam intrece măsura economisind... conștiința.

șij-oi, cu aspecț de cascada, 
unde rămîne extaziat în 
fața stalactitelor lungi, 
groase și în fața vălurilor, 
dominat de verticalitatea li
nei „luminări" — o stalag
mită subțire, înaltă de 1 
m, foarte rară ca prezență 
în peșteri, întîlnită la To- 
polnița. Acolo, în preajma • 
șiroiului, contemplația în
trece limitele bănuite, căci 
ochiul își lasă privirea 
cînd pe formațiunile de co- 
ralite, cînd' pe o „casca
dă împietrită", toate în 
calcar alb, cont răstind vio
lent cu argila roșie.
■ Coborârea lui Tiberiu 
Moldovan a durat doar 20 
de minute, dar întoarcerea 
la suprafața s-a consumat 
în aproape 2 ore ; o întoar
cere emoționantă, din mo
ment ce la 40 m de fund, 
observă alarmat un șanț 
săpat de cablul troliului 
în calcarul fisurat și hi- 
dratat. în acest timp, cei 
ele la suprafață au fost su
puși unor

, manevrînd 
fiului care la 
dat s-a deformat. Moldovan, 
blocat Pe cablul de oțel, 
fredonează optimist „Corul 
vânătorilor" făftîndu-și cu-

r

mari efortui'i, 
manivela t ro

ii n moment

raj și așteptând ca băieții 
să-1 tragă afară. Gândește 
simplu că a coborît într-un 
aven de 100 m adâncime și 
că se întoarce la lumina 
zilei. Cu un efort suprem, 
cei de sus rotesc manivela 
troliului, însuflețiți de Bi
ro Arpad, și-j trag pe Mol
dovan afară. în clipa în 
care ajunge Ia lumina zi
lei coechipierii izbucnesc 
într-un potop de adjective 
despre Cutezanță lui.

Explorarea avenului a 
durat 3 ore. Bineînțeles ,ă 
există perspectiva unei ta
bere de maj mare anvergu
ră la avenul din Roeni, cil 
avantajul Unei ; eventuale 
dotări cu Utilaj și echipa
ment special, din care să 
nu lipsească scărițele me
talice și telefonul, cădi sem- 
naliz.arca a fost deficitară, 

realizabile 
'U.A.S.C.R

nalizarca 
chestiuni 
sprijinul 
I.M.E,

Aflînd 
reușită, poate mulți se în
treabă : care este cheia suc
ceselor acestor tineri sped- 
logL?, Răspunsul este sim
plu : perseverență și' atrac
ția pentru necunoscut!

Doru C1IICET, 
student

de . aceasta

ca
și

nouă
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(Urrnare din nas D

sa conducătoare a societă
ții — pe muncitorii, teh
nicienii și specialiștii din 
industrie care ari asigurat 
»i asigură mijloacele nece
sare dezvoltării 'și moder
nizării continue ,a bazei 
lehnico-materiale a agri
culturii, aducî.nd astfel o 
contribuție importantă la 
creșterea producției agrico
le vegetale, și animale.

Rezultatele obținute în 
acest an constituie o nouă 
și puternică dovadă a jus
teței politicii agrare a 
partidului nostru, a preo
cupărilor pentru făurirea 
unei agriculturi moderne, 
intensive, de mare randa
ment, dotată cu mijloace 
tehnice avansate, organi

zată pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei, capabi
lă să asigure an de an 
producții sporite. Totodată, 
rezultatele obținute sînt o 
ilustrare elocventă a ma
rilor resurse și posibilități 
de care dispune agricultu
ra noastră socialistă — ra
mură de bază a economiei 
naționale care aduce o con
tribuție de seamă la înfăp
tuirea politicii de dezvolta
re economico-socialâ a ță
rii, de ridicare continuă- a 
nivelului de trai, material 
și spiritual al întregului 
popor.

Trebuie să spunem însă 
că rezultatele din agricul
tură în acest an puteau fi 
și mai mari dacă nu s-ar 
fi manifestat și unele lip
suri în activitatea consi
liilor unice agroindustriale, 
a unităților agricole de stat

' * >: JT MB» jr MUT > ^aag g atagg g «■

MESAJUL
adresat de

și cooperatiste, a organelor
agricole și consiliilor popu
lare, a organelor și 
organizațiilor de partid, 
a Ministerului Agricul
turii. Nu peste tot s-au 
asigurat desfășurarea la 
timp și în bune condiții’ a 
■lucrărilor agricole, justa 
folosire a fondului funciar, 
aplicarea tehnologiilor sta
bilite, îngrijirea și furaja
rea rațională a animalelor.

Analiza activității agri
cole din. acest an trebuie 
șă ofere învățăminte pen
tru stabilirea unor, măsuri 
-concrete și ferme de lichi
dare a neajunsurilor și 
îmbunătățire continuă a 
organizării muncii, în ve
derea obținerii; în anul vi
itor, a unor producții spo
rite în toate sectoarele a- 
griculturii. în mod deosebit 
va trebui să se acționeze » 
pentru executarea la 
timpul optim, în conformi
tate cu normele agrotehni
cii, a tuturor lucrărilor a- 
gricole, asigurîndu-se uti
lizarea cu eficiență maxi
mă a mijloacelor mecani
zate și a forței de muncă 
de care dispunem. O aten
ție deosebită va trebui a- 
cordată dezvoltării Zooteh
niei, asigurării tuturor con
dițiilor pentru creșterea e- 
fectivelor de animale și a 
producției în acest impor
tant sector agricol. Pe a- 
ceastă bază se vor putea 
realiza și depăși prevede
rile înscrise în plan și, 
totodată, creșterea venitu
rilor Oamenilor muncii din 
agricultură.

în cadrul Programului 
general de dezvoltare eco-
wr g gaaag g ^agg a gataaa "g gagaat a a^g/aa

tovarășul Nicolas Caaușeșcu
mecanizatori,, specialiști și 
oamenj de știință din a-

nomico-socială a României, 
partidul nostru acordă o 
importanță deosebită agri
culturii, dezvoltării ei 
multilaterale. Așa cum se 
arată în Directivele Con
gresului al Xll-lea — pu
se în dezbaterea întregului 
partid și a întregului po
por — în perioada urmă
toare se va asigura accele
rarea procesului de dezvol
tare intensivă și moderni
zare a agriculturii. Dezvol
tarea bazei tehnico-materi- 
ale, c-a și măsurile luate în 
domeniul organizării mun
cii, al asigurării specialiș
tilor pentru toate ramurile 
agricole voi- trebui să se 
materializeze, în viitorul 
cincinal, în creșterea consi
derabilă a producției vege
tale și. zootehnice, în ridi
carea la - un nivel superior 
a eficienței economice a 
întregii agriculturi.

Avem toate condițiile și 
dispunem de tot ceea ce 
este necesar pentru a asi
gura înfăptuirea cu succes 
în viață a mărețului pro
gram pe care documentele 
apropiatului Congres al 
partidului îl prevăd în do
meniul agriculturii. Putem 
și trebuie să facem totul 
pentru ca agricultura noas
tră socialistă să-și sporeas
că și mai puternic contri
buția la înfăptuirea eu 
succes a Programului parti
dului de construcție soci
alistă șr ridicare a nivelu
lui de trai al întregului 
nostru popor !

In această zi a sărbătorii 
recoltei, vă adrfesez, dragi 
țărani cooperatori, lucrători 
din întreprinderile de stat,

«v g g aaaa^ g ggggg a gagag g ^ggg g .gggag

■ gricult ura,' chemarea de. a 
vă concentra toate forțele 
și a acționa cu tot elanul 
și puterea de munca pen
tru terminarea strîngerii și 
depozitării producției agri
cole a acestui an și asigu
rarea în cele mai bune 
condiții a pregătirii recoltei 
anului viitor. -Strîngeți și 
însilozați toate resursele 
vegetale pentru a asigura 
bază furajeră a zootehniei, 
luați toate măsurile pentru 
creșterea producției anima
liere ! Faceți totul pentru 
livrarea promptă a produ
selor la fondul de stat, asi- 
glirînd buna aprovizionare 
a populației și materia pri
mă pentru industrie ! In
tensificați arăturile de 
toamnă, pentru a încheia 
aceste lucrări pînă la 15 
noiembrie !

Adresez, de asemenea, or
ganizațiilor de partid, co
muniștilor de la sate che
marea de a fi permanent 
în fruntea tuturor acțiu
nilor de strîngere și depo
zitare a recoltei'și de pre
gătire a producției agricole 
viitoary, unind și mobili
zând activ în acest scop 
toate forțele umane și ma
teriale existente în comu
ne, în consiliile unice agro
industriale, în unitățile a- 
grfcole de stat și coopera
tiste. Comitetele județene.

de partid, consiliile popu
lare, organele agricole să-și 
intensifice activitatea, să 

"asigure organizarea exem
plară a. muncii pentru suc
cesul deplin al campaniei 
agricole de toamnă-

Doresc să-mi exprim con
vingerea că oamenii mun
cii de la sate nu vor pre
cupeți nici un efort pentru 
a-și face cu cinste datoria 
față de partid și față de 
popor, în timpi ni nd cel 
de-al Xll-lea Congres al 
partidului cu toate lucră
rile agricole' executate în 
cele mai bune condiții, în
făptuind ferm politica 
partidului în domeniul a- 
griculturii — parte compo
nentă a transpunerii cu 
succes în viață a Progra
mului de făurire a societă
ții socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Cfea mai bună sărbători-. 
re a „Zilei recoltei" din a- 

• cest an să fie. sporirea e- 
forturilor pentru a executa 
în cel' mai scurt timp toate 
lucrările agricolg. de toam
nă I

Vă urez, dragi tovarăși, 
mult succes în muncă, re
alizări și satisfacții tot mai 
mari în activitatea viitoa
re ! Vă doresc tuturor mul
tă sănătate și fericire !
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ZJCrU/dLITZlTF/4 »N LUAtE
LISABONA J.

încheierea dezbaterilor reuniunii consacrate 
problemelor- „noii ordini internaționale"

LISABONA 27 (Ager- 
pres)/La Lisabona s-au în
cheiat dezbaterile reuniu
nii consacrate problemelor 
„noii ordini internaționale" 
organizată de Președinția 
Republicii Portugheze, sub 
patronajul UNESCO. I-a în
cheierea dezbaterilor, a 
luat cuvîntul Ernesto Me

lo Antunes. președintele 
Comisiei constituționale 
portugheze, care a arătat, 
între altele, că noua ordi
ne reclamă efectuarea de 
transformări structurale în 
relațiile economice interna
ționale, punerea în practi
că a unor soluții construc
tive.

PE SCURT
AGENȚIILE INTERNA

ȚIONALE DE PRESA AU 
ANUNȚAT că șeful regi
mului . antidemocratic de 
la Seul, Pak Cijăn Hi, 
a fost ucis, vineri noaptea, 
în împrejurări încă neeluci
date.

VASTE REGIUNI din 
nordul Braziliei sînt, din 
nou, afectate de o secetă 
cumplită.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist 
Român, Președintele Republicii Socialiste 

România

Hotârîri anunțate la încheierea negocierilor 

tripartite egipteano-israeliano-americane
LONDRA 27 (Agerpre.s).

La încheierea negocierilor 
tripartite egi pteano-israe- 
liano-americane asupra pro
blemei autonomiei palesti
niene in teritoriile Cisior
dania și Gaza care au avut 
loc timp de două zile la 
Londra și la care au parti
cipat Mustafa' Khalil, pri- 
mul-ministru și ministrul 
egiptean al afacerilor ex
terne, Robert Strauss, re- 
prezentantuT specia) al pre
ședintelui Carter și minis
trul israelian de interne

Yossef Burg, a fost dat pu
blicității un comunicat re
flected progresele făcute m 
mai multe domenii, relatea
ză agenția MEN.

Conducătorii celor trei 
delegații — precizează do
cumentul — ati convenit să 
se procedeze la alegeri li
bere în Cisiordania și Ga
za care „vor -fi organizate 
conduse și supervizate de 
către personalul civil israe- 
liap autorizat și arabii pa
lestinieni locali".

PETROȘANI — 7 No- |
- iembrie : Frați de cruce; ■ 

Republica : Compania I
a 7-a sub clar de lună ; J 
Unirea: Tînăr si liber. I 

PETRILA : Cum se I 
hrănește un măgar. I 

LONEA : Ultirng tron- | 
Itieră a morții. >

ANINOASA: Hamlet, I I seriile I-II. ’
VULCAN: Un trecător

.în ploaie.
I LUPENT — Cultural :
• Frumoasa și bestia ;
| Muncitoresc : Expresul | 
■ de Buftea.

IURICANl : Inocentul, i 
seriile I-II. |
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18,45 Gimnastica la do- ■ 
miciliu. 9,09 Tot înain- I 

Ite ! 9,25 Șoimii patriei, I
9,35 Film serial pentru | 
copii : Peripețiile lui | 
David Balfour (Ultimul . 
episod). 10,00 Viața sa>- I 
tuiul — In întâmpinarea 1 
celui de-al Xll-lea Con- I 

■ greș al partidului. 11,45 • 
I Bucuriile muzicii. 12,30 I 
. De strajă patriei. 13,00 I I Telex. 1.3,15 Cîntece de ■ 
viață nouă. 13,30 Dese- | 
ne animate, — înstărită- . 
nee, — Scenete din fii- I 
m(. — Muzică ușoară ro- ’ 
mâneaScă. 16,00 Turcia I 

1—film primit de la Te- | 
Ileviziunea turcă. 16,20 .

Fotbal-magazin. 17,55 I 
IFilm serial : Calvarul. J

Episodul 19. 18.40 Micul I I ecran pentru cei pifci. ■
19,00 Telejurnal. 19,25. j 
Permanenta redescope- | 

Irire a României. 20,10 ■
Film artistic : Fair- |

I banks, producție a stu- .
diourilor franceze. 21,40 j 
Telejurnal. Sport. •

29 OCTOMBRIE |

16.00 Emisiune în lim- I 
ba maghiară. 18,50 1001 ■ 

Ide seri. 19,00 Telejurnal. I
19,20 Țara întreagă' în- I I tîmpină Congresul parti- I
dului. 20,20 Cadran mon- | 

Idial. 20.40 Roman foile- ■
ton : Cei din Mogador. 1 

■ 21.35 Telej urnal. ‘
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FOTBAL, DIVIZIA A (XII) ; JIUL - F.C. SCORNICEȘTI 0-0

Unde ne sînt atacanții?
Deziluzie în tribunele 

stadionului din Petroșani. 
După fluierul final al foar
te corectului arbitru Carol 
durja, galeria, care-și im
pulsionase favoriții să în
scrie măcar un gol. era ne
mulțumită pe bună drepta
te. dar, dincolo de rezultat 
să privim lucid filmul par
tidei dintre Jiul și singura 
divizionară A din mediul 
rural F.C. Scornicești. An
trenorii D. Anescu și I. Cîr- 
ciumăreșcu ne-au oferit sur
priza de a întrebuința un 
fost golgeter pe post de... 
libero — Șoarece însă a 
suplinit prin plasament 
dezavantajul staturii, do- 
ininînd aglomerarea de coe- 
Chipieri masați, adesea în 
bareul mare al lui Istrate. 
Acest lucru ar fi trebuit să 
dea de gîndit înaintașilor 
Jiului, dar, din păcate, jo
cul lor s-a dovedit încîlcit, 
iară orizont tactic. In vre- 
țne ce apărătorii noștri au 
fost la înălțime, de 540 de 
ținute, Cavai, „păzit" de

Petre Grigore, Bădin, Rușu 
și Mictilescu, se dovedește 
imbatabil, . Enescu s-a 
„rupt" de colegii de linie, a 
fost repede deposedat sau 
faultat, întreruperile de joc 
conveneau de minune ad
versarilor. Cu o condiție fi
zică demnă de toată lauda 
Florian Dumitrescu, Marti- 
nescu și chiar Prepeliță 
și-au dublat fundașii cînd 
a fost nevoie, mai ales că 
Bucurescu s-a angajat în 
driblinguri prelungite, fa- 
eilitînd replierea defensivei 
oltene.

. Timp de 90 de minute, 
Jiul și-a creat- prea puține 
ocazii, o singură dată, în 
min. 50, la centrarea lui 
Bucurescu, Enescu poate fi 
acuzat de lipsă de inspira
ție în fața unui balon care 
s-a plimbat în careul r-ic 
al oltenilor. S-a încercat, 
cam tardiv, aruncarea în 
luptă a lui Lixandru, n-am 
înțeles de ce a fost introdus 
în linia mediană un jucător

atit de înalt, apoi nici Mu- 
șat n-a produs revirimentul 
ofensivei noastre. în fond, 
exceptîndu-f pe Varga (cam 
nervos însă !) toți înainta
șii și mijlocașii noștri au 
încercat incursiuni solitare 
spre buturile lui Istrate, 
dar n-au avut ih vedere 
intențiile coechipierilor. 
S-au reluat astfel numeroa
se combinații ofensive, nu
mărul de cornere a depășit 
toâte recordurile, dar de 
această dată ineficacitatea 
exasperantă a vîrfurilor 
noastre n-a mai fost reabi
litată de vreun, alt jucător, 
întrucât a lipsit șuteorul de 
la distanță, (stîngul lui Stoi
ca a „cabrat" pe bancă re
zervelor..).

Dinspre partea oaspeți
lor, numai cuvinte de. lau
dă — mobilizare exempla
ră, un joc simplu, fără ar
tificii, chiar dacă au .„bu
buit" majoritatea baloa- 
nelor („scopul scuză mijloa
cele" a zis un celebru 
strateg politic). Spre final,

cînd țoii șe așteptau ca 
„reduta" loj- să se prăbu
șească fizic, Martinescu a 
găsit chiar resurse să se 
avânte pe contraatac, în 
min. 88 l-a deschis impeca
bil pe Pițurcă, dar nouarul 
din Scornicești a pierdut cu 
ușurință balonul.

In acest fel, semieșeeiil. 
de ieri, din teren propriu, 
menține deschisă proble
ma,omului de , gol . la . Jiul, 
ba chiar; pune în discuție 
ultimativă condiția de î- 
naintaș a unor mai Afechi 
titular) de bază, precum 
Bucurescu și Sălăgean, Au 
trecut c’eja 12 etape de. 
campionat, ce-au făcut în 
teren înaintașii noștri, știut 
fiind că ei trebuie să se 
remarce prin numărul de 
goluri. Or, media ce revine 
acestui compartiment, ex- 
ceptînd linia ofensivă de 3. 
echipieri este pînă acum 
doar de— 0,05 goluri pe a- 
țacant și meci. Aritmetica 
aceasta, destul de simplă, 
nu dă de gîndit ?

Ion VULPE

REZULTATE TEHNICE :

S.C. Bacău —. Poli Timi
șoara 0—0 ; A.S.A. Tg. Mu
reș — F.C. Baia Mare 1—0 
(0—0) ; Olimpia Satu Mare.
— „U“ .Craiova 2—0 (1—0) ; 
„U" Cluj-Napoca — Gloria 
Buzău 3—1 (1—0) ; F.C.M. 
Galați — Poli Iași 3—2 
(2—1) ; Sportul studențesc
— Chimia Rm. Vilcea 1—0 
(0—0) ; ClS. Tîrgoviște — 
Dinamo 3—1 (2—0) ; - F.C. 
Argeș — Steaua 1—0 (1—0); 
Jiul — F.C. Scornicești 
0—0.

ETAPA VIITOARE :

Gloria Buzău — F.C. 
Scornicești, A.S.A. Tg. Mu
reș — C.S. Tîrgoviște, Di
namo — F.C.M. Galați, „U“ 
Craiova —■ Jiul, Steaua —■ 
,,U“ Cluj-Napoca, Chimia 
Rm. Vilcea — Olimpia Sa
tu Mare, F.C. Baia Mare —- 
Sportul studențesc, Poli 
lași — S.C. Bacău, Poli Ti
mișoara— F.C. Argeș.

CLASAMENTUL
1. Steaua • 12 6 3' 3 24—15 15
2. „Uff Craiova ■ 12 6 3 3 21 —14 15
3. Dinamo București 12 5 ‘4 3 18—10 14
4. C.S. Tîrgoviște 12 5 4 3 17—11 14
5. S.C. Bacău 12 4 6 16—15 14
6. Jiul Petroșani 12 6 2 4 8— 8 14
7. F.C, Baia Mare 12 6 1 5 22—18 13
8. A.S.A. Tg. Mureș 12 6 I 5 15—15 13
9. Poli-Timișoara 12 5 2 5 19—15 12

10. „U". Cluj-Napoca 12 6 0 6 15—14 12
11.—12. F.C, Scornicești 12 5 2 5 17—21 12
11—12, F.C.M. Galați' ■ 12 5 2 5 17—2.1 12
13. Chimia Rm. Vîlcea 12 5 1 6 13—13 11
14. Sportul studențesc 12 5 1 6 9— 9 11
15. Poli Iași 12 5 1 6 16—18 11
16. F.C. Argeș 12 4 2 6 12—16 10
17, Olimpia Satu Mare ■ 12 2 3 7 9—21 7
18. Gloria BUzău 12 3 0 9 7—21 6
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